
 

Półkolonie – Wakacje z Tańcem 

Dodatkowe regulacje na czas trwania ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Artistic jest równoznaczna z przyjęciem 

do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania poniższego Regulaminu: 

1. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka uczestniczącego w półkoloniach „Wakacje z Tańcem” ze względu na obecną 

sytuację zobowiązany jest do przyniesienia wydrukowanego i podpisanego oświadczenia zawierające informacje: 

imię i nazwisko dziecka, nr tel. kontaktowy, oświadczenie, że dziecko jest zdrowe, nie miało objawów choroby 

zakaźnej w okresie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, ani nie miało kontaktu z osobą chorą bądź przebywającą na 

kwarantannie w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem turnusu oraz zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała 

dziecka.  

 

2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przyniesienia wydrukowanej, wypełnionej i podpisanej karty 

kwalifikacyjnej. Jest to niezbędny warunek, aby dziecko zostało przyjęte na półkolonie.  

 

3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny 

opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w 

karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych 

konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

 

4. Uczestnicy półkolonii są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 

zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

 

5. Każdy rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zaopatrzenia swojego dziecka uczestniczącego w półkoloniach w 

indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku. 



 

6. Rodzice/opiekunowie prawni udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny 

kontakt zapewniający szybką komunikację. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w 

przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszności). 

 

 

7. Osoby odprowadzające dziecko do Studia Tańca Artistic powinny być zdrowe, nie mając 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii.  

 

8. W przypadku choroby uczestnika czy zdarzeń losowych zwrot lub przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest 

możliwe. 

9. Na terenie studia mogą przebywać jedynie uczestnicy wypoczynku oraz pracownicy Studia Tańca Artistic. 

Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzają dziecko do drzwi przekazując pedagogom.    

 

10. Uczestnicy wypoczynku nie wnoszą na teren Studia Tańca Artistic zabawek itp.  

 

11. Uczestnikom udostępniane są szafki, które każdego dnia po zajęciach powinny pozostać puste w celu pełnej 

dezynfekcji pomieszczeń. 

 

12. Studio Tańca Artistic nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi 

odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we 

własnym zakresie.  

 


